FULL LINK
OVERVIEW

TECHNOLOGY TO ENJOY

FULL LINK

Ako funguje technológia Full Link
v automobiloch SEAT?

TECHNOLÓGIA MIRRORLINK TM v automobiloch SEAT umožňuje využiť dotykový
monitor systému infotainmentu Easy Connect Gen 2 ako rozšírenie pre váš mobilný
telefón a bez obmedzenia využívať funkcie smartfónu počas jazdy. S MirrorLink™
vás zvláštne modely SEAT CONNECT spájajú s ľuďmi a miestami úplne novým
spôsobom. Technológia MirrorLink™ je kompatibilná so širokou škálou zariadení
využívajúcich operačný systém Android.

Exkluzívna aplikácia SEAT Drive App
Kompatibilná s technológiou MirrorLink™

Kompatibilné zariadenia nájdete na:
www.mirrorlink.com/phones

ANDROID AUTO™ vám umožňuje ovládať vaše mobilné zariadenie využívajúce
operačný systém Android. Môžete využívať Google Maps™, Google Play Music™
a rozličné ďalšie aplikácie pre Android. Každá funkcia sa ovláda tak, že sa pri tom iba
minimálne odpútava pozornosť vodiča. Android Auto™ je kompatibilná s väčšinou
zariadení využívajúcich operačný systém Android.
Kompatibilné zariadenia nájdete na:
www.android.com/auto

Exkluzívna aplikácia SEAT ConnectApp
Kompatibilná s technológiou MirrorLink™

TOUTO TECHNOLÓGIOU je možné pripojiť váš iPhone k systému infotainmentu vo
vašom novom automobile SEAT a využívať funkcie ako Siri, Music, Messages a Apple
maps počas jazdy. Je kompatibilná s telefónom iPhone 5 a novšími generáciami.
Kompatibilné zariadenia nájdete na:
www.apple.com/ios/carplay

POWERED BY
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EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT DRIVEAPP

Čo môžem robiť
so SEAT DriveApp?
KEĎ STE VO VAŠOM NOVOM AUTOMOBILE SEAT, môžete využívať
širokú škálu funkcií aplikácie SEAT DriveApp keď pripojíte váš
mobilný telefón káblom do vstupu USB vo vozidle. Máte množstvo
možností od vytvorenia vášho osobného profilu po monitorovanie
vášho spôsobu jazdy.

PERSONAL DESKTOP
Stiahnite si vaše favorizované widgety a najpoužívanejšie funkcie na
personalizáciu vašej základnej obrazovky. SEAT vám odporúča
nakonfigurovať si váš Personal Desktop priamo z vášho smartfónu,
no môžete si ho personalizovať aj z automobilu stiahnutím vašich
favorizovaných widgetov a najčastejšie používaných aplikácií.

WIDGETS
Na výber máte širokú škálu widgetov na želanie. Môžete použiť
hodiny, lokalizáciu počasia, body záujmu, prehrávač Miniplayer
a mnoho ďalších funkcií podľa vašich preferencií.

SEAT CALL

READ TO ME

Funkcie vo vozidle
/ PERSONAL DESKTOP
/ WIDGETS
/ READ TO ME
/ LIVE GRAPHICS AND ROUTE TRACKER
/ CHALLENGER
/ CAR STATUS

CONTACTS

POI

WEATHER
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READ TO ME
S funkciou Read to Me môžete byť informovaní o všetkom, čo sa
stane vo svete a vo vašom sociálnom okruhu bez toho, aby ste
spustili oči z cesty. Je možné synchronizovať si svoj email, ako aj
účty na sieťach Twitter a Facebook a váš automobil bude správy
a aktualizácie nahlas čítať. Stačí jednoducho stlačiť gombík.

Vaše nastavenia sociálnych sietí musíte urobiť keď ste mimo
vozidla, pretože počas jazdy sú z bezpečnostných dôvodov
zablokované. Nastavenie jazyka vo vašom smartfóne ovplyvňuje
jazyk používaný pre Read to Me. Ak vaše zariadenie nemá TTS
Engine od Google, musíte si ho stiahnuť.

EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT DRIVEAPP
LIVE GRAPHICS AND ROUTE TRACKER
S Live Graphic a Route Tracker si môžete zaznamenať vaše favorizované trasy a vyhodnocovať rýchlosť jazdy, otáčky motora
a spotrebu paliva v reálnom čase alebo si tieto dáta uložiť v aplikácii a neskôr ich vyvolať v grafickej podobe. Táto funkcia vám
pomáha byť v kontakte s vašim vozidlom a jazdnými zvyklosťami.

EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT DRIVEAPP
CHALLENGER
Táto funkcia vám prezentuje až 18 rozličných úloh s cieľom zlepšiť
váš spôsob jazdy. Úlohy sú združené do troch úrovní zložitosti
a keď ich vodič splní, získa body na otvorenie ďalších úloh.

CAR STATUS
Táto funkcia vám umožňuje skontrolovať “zdravie” vášho
automobilu v ktoromkoľvek momente a poskytne vám informácie
o množstve oleja, stave nebitia batérie, kolesách, svetlách, motore,
kvapaline ostrekovača a zamykania. Okrem toho vás upozorní keď
je potrebná údržba v hociktorej z týchto oblastí. Funkcia vám
umožňuje aj vyhľadať najbližšieho predajcu/servis SEAT a posiela
vám informácie o špeciálne zľavách na služby a práce ako kontrolná
prehliadka a výmena oleja.
MAINTENANCE

DEALER SEARCH

|

5 6

TRACKER & GRAPHICS
Vyvolajte si všetky dáta, ktoré zaznamenal Route Tracker. Každá jazda je oddelená
ako samostatné kolo a dá sa usporiadať podľa rozličných kritérií na základe
informácií, ktoré vás najviac zaujímajú. Táto funkcia vám umožňuje porovnávať
zaznamenané dáta a časy kôl. Bude k dispozícii čoskoro.

WHERE IS MY CAR?
Automobil SEAT určite nechcete stratiť a s touto funkciou sa vám to ani nikdy
nestane. Automaticky registruje poslednú známu polohu vozidla podľa GPS, takže
vďaka tejto funkcii sa vždy dozviete, kde je váš automobil aj keď si nepamätáte, kde
ste ho zaparkovali.

EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT CONNECTAPP

1. STIAHNUŤ SEAT CONNECTAPP

2. OTVORTE APLIKÁCIU

3. CHOĎTE DO NASTAVENÍ

4. VYBERTE SI JAZYK

Ako používaž SEAT
ConnectApp?

EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT CONNECTAPP

Čo môžem robiť so
SEAT ConnectApp?
THE SEAT CONNECTAPP vám prináša všetky benefity DriveApp plus
širokú škálu funkcií keď pripojíte váš mobilný telefón káblom do
vstupu vo USB vozidle. Umožňuje vám prijímať správy a odpovedať
na ne alebo čítať a aktualizovať svoje účty na sociálnych sieťach.
Rozličné funkcie môžete dokonca ovládať jednoduchými gestami.

Postup konfigurácie

DRIVE PROFILE
Nakonfigurujte si a editujte individuálne jazdné profily na vytvorenie vlastného zážitku z jazdy. Môžete si vytvoriť predurčené
úkony, ktoré odporúčajú určité trasy a umožniť posielať vopred
pripravené správy, uskutočňovať telefonické hovory a vytvoriť
playlist zosynchronizovaný s vašou dennou rutinou. Drive Profile
môže byť dokonca nastavený na čítanie správ, aktualizácií
dopravných informácií a emailov v špecifických intervaloch počas
jazdy.

PERSONAL DESKTOP AND WIDGETS
Stiahnite si vaše favorizované widgety a najpoužívanejšie funkcie
na personalizáciu vašej základnej obrazovky. SEAT vám odporúča
nakonfigurovať si váš Personal Desktop priamo z vášho smartfónu,
no môžete si ho personalizovať aj z automobilu stiahnutím vašich
favorizovaných widgetov a najčastejšie používaných aplikácií.

VOICE REPLY
Full Link nielen nahlas číta správy a aktualizácie sociálnych sietí
od vašich priateľov pomocou Read to me, ale aj na ne odpovedá
a posiela aktualizácie bez toho, aby ste museli spustiť ruky
z volantu.

5. NASTAVTE SI VÁŠ AUTOMOBIL

6. POZRITE SI VIDEO

7 A. VYTVORTE SI ÚČET

7 B. VYTVORTE SI SEAT ÚČET
AK NECHCETE POUŽÍVAŤ VÁŠ
ZO SOCIALNEJ SIETE

8. NASTAVTE SI SOCIÁLNE
SIETE

9. POTVRĎTE SVOJ EMAIL
A REŠTARTUJTE APLIKÁCIU

PICTURE VIEWER
Umožňuje zobrazovať a prezerať obrázky uložené vo vašom zariadení ako galériu v rámci SEAT ConnectApp.
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EXKLUZÍVNA APLIKÁCIA SEAT CONNECTAPP
SMART TIPS
SEAT ConnectApp dokáže dokonca predvídať správanie svojho
užívateľa na základe predchádzajúcich zvyklostí a konania. Túto
funkciu si musíte aktivovať keď ste mimo vozidla ak si chcete
konfigurovať vaše nastavenia, pretože počas jazdy je z bezpečnostných dôvodov zablokovaná.

OTÁZKY A ODPOVEDE
GESTURES
Vytvorte si a používajte osobitné gestá na ovládanie rozličných funkcií
vášho smartfónu. Môžete si nakonfigurovať gestá na zmenu základnej
obrazovky, uskutočnenie telefonického hovoru, poslanie preddefinovaných správ, nastavenie profilov vodiča, výber hudby a ďalšie úkony.
Systém obsahuje 6 preddefinovaných gest a 4 gestá, ktoré si môže
nadefinovať užívateľ.

FULL LINK
Čo je Full Link?
Full Link je riešenie SEAT pre plnú konektivitu, ktoré zahŕňa technológie MirrorLink™, Android Auto™ a Apple CarPlay™ na zabezpečenie
maximálnej konkektivity medzi smartfónom zákazníka a vozidlom.
Ktoré modely SEAT sú kompatibilné s Full Link (MirrorLink™, Android
Auto™ a Apple CarPlay™)?
Ibiza, Toledo, Leon a Alhambra.
Je MirrorLink™ k dispozícii v mojej krajine?
Áno. MirrorLink™ je k dispozícii vo všetkých krajinách a regiónoch,
kde má SEAT zastúpenie.

Kde si môžem stiahnuť aplikáciu?
Na Google Play™.

Jazyky & Nastavenia klávesnice > Text-tospeech engine (v prístrojoch
Samsung sa konfiguruje cez Google engine, nie Samsung engine).

kábel USB máte okamžite k dispozícii prístup k aplikáciám telefónu
na dotykovom monitore systému infotainmentu.

Bude certifikovaná aj aplikácia WhatsApp?
Nie.

ANDROID AUTO

Aký je komunikačný systém medzi smartfónom a vozidlom?
Vždy je potrebné pripojiť váš smartfón k systému infotainmentu
vozidla cez USB. Je tiež potrebné mať aktivované vo vašom smartfóne
niektoré komunikačné preferencie (napr. SIRI).

Je možné nainštalovať MirroLink v starších modeloch SEAT?
Nie. Nie je to možné.
Môžem používať MirrorLink™ s každým smartfónom?
Potrebujete smartfón s operačným systémom Android a kompatibilný
s MirrorLink™ 1.1. Kompatibilné modely môžete nájsť tu:
https://cert.mirrorlink.com/ProductListing/
SEAT DRIVEAPP & SEAT CONNECTAPP

Ktoré telefóny/operačné systémy sú kompatibilné s MirrorLink™?
/ Kompatibilné telefóny sú uvedené na stránke SEAT a na stránke
CCC: www.mirrorlink.com/phones/
Akým spôsobom je smartfón pripojený?
Cez kábel USB.
Dodáva sa kábel USB s spolu vozidlom?
Odporúča sa používať káble USB dodávané s prístrojom.
Ktoré navigácie sú certifikované?
Navigácia je možná s využitím certifikovaných aplikácií tretích osôb:
Sygic Car Navigator, BringGo.
Aký je rozdiel pri navigácii s integrovaným navigačným systémom
vo vozidle a prostredníctvom systému CONNECT okrem finančného
rozdielu?
PRE: Každodenné aktualizácie. Google sattelite, traffic.
PROTI: Spotreba dát/roaming pri pripojení on-line; možné kolísanie
kvality príjmu.
Môžem posielať hlasové správy?
Áno, certifikovanými aplikáciami ako napr. SEAT ConnectApp.
Ktoré aplikácie sú viditeľné počas jazdy?
Iba aplikácie certifikované CCC a obsahy dodané výrobcom telefónu,
napr. HTC CarMode.
Kde nájdem kompatibilné aplikácie?
Zoznam kompatibilných aplikácií je na: https://www.mirrorlink.com

Prečo sa mám registrovať?
Na uloženie konfigurácie (t.j. Personal Desktop), čím si môžete zachovať svoju konfiguráciu keď zmeníte zariadenie.
Aké údaje sú uložené v systéme SEAT?
Iba prezývka, e-mail a heslo (alebo sociálny identifikátor ak využívate
na prihlásenie sociálnu sieť).
Čo je moja identifikácia pre prihlásenie?
Je to e-mail použitý na registráciu, nie prezývka.
Ako funguje funkcia Počasie?
Užívateľ si môže nakonfigurovať jednu alebo viac špecifických lokalít
(napr. “Barcelona”) alebo cieľov pre navigáciu na zobrazenie stavu
počasia v nich. Po konfigurácii sa údaje aktualizujú každé 3 hodiny
(pre špecifickú lokalitu) alebo každých 10 km (pre počasia na aktuálnom mieste).
Ako funguje funkcia Miniplayer?
V súčasnosti je k dispozícii iba audio z MIB (rádio, SD, HDD, …), ktoré
sa dá ovládať prostredníctvom aplikácie. Zatiaľ nie sú podporované
zdroje zo zariadenia pripojeného cez MirrorLink™ ako Bluetooth
alebo wifi streaming.
Ako funguje funkcia Tracker?
Keď užívateľ uloží trasu pomocou tejto funkcie, môže si pomocou
menu Tracks neskôr mimo vozidla prezrieť dáta vozidla (rýchlosť,
otáčky, spotreba, zaradený prevodový stupeň).
Ako funguje funkcia Read to me?
Jazyk používaný na čítanie správ sa konfiguruje na zariadení: pod
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Čo je Android Auto™?
Android Auto™ je technológia, ktorá vám umožňuje využívať niektoré
aplikácie pre Android od operačného systému Android 5.0 (Lollipop)
alebo vyššieho, bezpečným spôsobom prostredníctvom systému
infotainmentu vo vašom vozidle. Po pripojení vášho telefónu cez
kábel USB máte okamžite k dispozícii prístup k aplikáciám telefónu
na dotykovom monitore systému infotainmentu.
Je Android Auto dostupné v mojej krajine?
Android Auto nemusí byť dostupné pre všetky krajiny a regióny.
Navštívte stránku Android Auto pre aktuálne informácie
http://www.android.com/auto.
Dajú sa funkcie Android Auto™ ovládať aj pomocou hlasového
ovládania?
Áno niektoré.
Bude niekedy k dispozícii viac aplikácií SEAT?
Áno v budúcnosti prídu ďalšie.
Nemožem pripojiť moje zariadenie.
Reštartujte zariadenie a pripojte USB ešte raz.
Moje zariadenie nebolo detekované infotaimentom.
Odpojte a pripojte zariadenie do USB.
Moje zariadenie je na zozname kompatibilných zariadení ale
neviem ho pripojiť ku môjmu automobilu.
Je potrebné aby Vaše zariadenie malo nainštalovaný posledný
dostupný update na svojom smartfóne.
Ak bol na Vašom zariadení urobený root SW (nainštalovaný
neoficiálny SW alebo ROM) tak zariadenie nemusí fungovať
s saplikáciou.
Bude možné mať aplikácie Android Auto™ v lacných smartfónoch?
Iba ak zariadenie používa operačný systém Android 5.0 alebo vyšší.
APPLE CAR PLAY
Čo je Apple CarPlay™?
Apple CarPlay™ je technológia umožňujúca používať telefón Apple
iPhone počas jazdy. Je k dispozícii od prístroja iPhone5 a operačného
systému iOS 7.1 alebo vyššieho. Po pripojení vášho telefónu cez

Nemožem pripojiť moje zariadenie.
Reštartujte zariadenie a pripojte USB ešte raz.
Moje zariadenie nebolo detekované infotaimentom.
Odpojte a pripojte zariadenie do USB.
Bude možné použivať Apple CarPlay v lacných smartfónoch?
iPhone 5C je podporovaný pre Apple CarPlay™.

Sme španielsky temperamentní, nemecky precízni. Sme
vášniví perfekcionisti. Naše technológie vzbudzujú
emócie. Sme nežní a zábavní zároveň. Dávame dizajnu
zmysel. Prinášame technológiu do života. Voláme to
TECHNOLOGY TO ENJOY. My sme SEAT.

SEAT sústreďuje všetky svoje sily na neustály vývoj svojich produktov
a vyhradzuje si právo zmien špecifikácií, farieb a cien bez predchádzajúceho
upozornenia. Informácie v tejto brožúre majú preto len informatívny charakter.
SEAT sa usiluje o maximálnu aktuálnosť všetkých špecifikácii v čase vydania
tejto publikácie (01.12.2015), najnovšie informácie vám poskytne autorizovaný
predajca SEAT. Kvôli obmedzeniam procesu tlače sa farby a materiály uvedené
v tejto brožúre môžu odlišovať od skutočných. Toto vozidlo a všetky jeho časti,
ako aj originálne náhradné diely, boli skonštruované v súlade s právnymi
predpismi, ktoré zabezpečujú minimalizáciu vplyvov na životné prostredie –
použitím recyklovaných / recyklovateľných materiálov a opatreniami realizovanými na dosiahnutie primeranej recyklácie pre zachovanie a zlepšenie
environmentálnej kvality.

Autorizovaný SEAT DEALER

w w w.seat.sk

